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WYNIKI SONDAŻU ULICZNEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LEŚNIEWIA 
 

Czas badania: czwartek – 11.40 do 12.40 oraz pi  4321§ ątek 10.55 do 11.35.  
Miejsce – przy sklepach spożywczych: Plasum oraz Dino.  
 
Pytania zadawane respondentom: 

1. Czy wie Pan/Pani, jakie wyboru są w październiku tego roku? 
2. Czy głosował/a Pan/Pani w poprzednich wyborach parlamentarnych? Jeśli nie, to dlaczego? 
3. Czy chce Pan/Pani zagłosować w tym roku? Jeżeli nie, to co mogłoby zmienić Pani/Pana decyzję? 
4. Czy wie Pan/Pani, czym jest polski parlament i czym się zajmuje? 

 
WYNIKI I ANALIZA 
 
W badaniu wzięło udział 82 kobiety oraz 33 mężczyzn.  

 
 
Badanie przeprowadzono na próbie 116 osób, z czego 42 osób odmówiło udziału w badaniu.  

W badaniu odpowiedzi udzieliły 72 osoby.  
 

 
 

Kobiety
72%

Mężczyźni 
28%

PŁEĆ RESPONDENTÓW

Kobiety Mężczyźni

udzieliło odpowiedzi 
64%

nie udzieliło 
odpowiedzi

36%

procentowe zestawienie osób wyrażających 
chęć udziału w sondażu

udzieliło odpowiedzi nie udzieliło odpowiedzi
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 
 
Czy wie Pan/Pani, jakie wyboru są w październiku tego roku? 
 
63 osoby wie, jakie wybory odbędą się w październiku, zaś 9 osób nie umiało odpowiedzieć na te 
pytanie.  
 

 
 
Z 9 osób, które nie umiały odpowiedzieć na pytanie dodało, aż 6 dodało, że w ogóle ich to nie interesuje.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 
 
Czy głosował/a Pan/Pani w poprzednich wyborach parlamentarnych? Jeśli nie, to dlaczego? 
 
W poprzednich wyborach parlamentarnych nie głosowało 13 osób. Głosowały zaś pozostałe 59 osoby. 

wskazało poprawną 
nazwę 

87%

nie umiało wskazać
13%

Czy wie Pan/Pani jakie wybory odbywają się 
w październiku tego roku?

wskazało poprawną nazwę nie umiało wskazać
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Najczęstsze odpowiedzi respondentów na pytanie, dlaczego nie głosowali w poprzednich wyborach to: 

• brak czasu,  
• praca zawodowa, 
• brak chęci do głosowania. 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3  
 
Czy chce Pan/Pani zagłosować w tym roku? Jeżeli nie, to co mogłoby zmienić Pani/Pana decyzję? 
 
57 osób zdeklarowało się, że będzie uczestniczyć w zbliżających się wyborach, zaś 15 osób przeciwnie.  
 

 
 
Respondenci na pytanie, co mogłoby zmienić ich decyzje w sprawie zagłosowania, najczęściej wskazywali 
na: 

• brak odpowiedniego kandydata („wszyscy kłamią”), 
• nie ma żadnych konkretnych propozycji ze strony władzy,  

tak, głosowałem/łam
82%

nie głosowałem
18%

Czy głosował/a Pan/Pani w poprzednich 
wyborach parlamentarnych? Jeśli nie, to 

dlaczego?

tak, głosowałem/łam nie głosowałem

79%

21%

Czy chce Pan/Pani zagłosować w tym roku? 
Jeżeli nie, to co mogłoby zmienić Pani/Pana 

decyzję?

tak, wezmę udział nie zamierzc głosować
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• politycy powinni skupiać się na konkretach, a nie wyłącznie na ogólnikach i obrażaniu konkurenta,  
• politycy się nie zmieniają. 

 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 
 
Czy wie Pan/Pani, czym jest polski parlament i czym się zajmuje? 
 
54 osoby wiedziało czym jest parlament i umiało wskazać najprostsze zadanie jakie wykonuje, zaś 18 
respondentów nie umiało jednoznacznie wskazać co jest parlament i czym się zajmuje.  
 

 
 
Respondenci na pytanie, czym zajmuje się parlament, najczęściej wskazywali na: 

• „głupotami”, 
• „dobrem kraju”,  
• „tym, czym nie powinien”, 
• „nie ma na to słów”, 
• „zajmuje się naszym państwem, aby obywatelom żyło się lepiej”, 
• „uchwalaniem ustaw”, 
• „obrażaniem obywateli i siebie nawzajem”. 

 
 
WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY: 
 
• 36% odsetek odmów wynikał naszym zdaniem z obawy respondentów o konieczności ujawnienia 

swoich poglądów politycznych, mimo tego, że pytania tego nie wymagały, 
• 25% odsetek respondentów nie wie, czym zajmuje się parlament, biorąc pod uwagę, że badaliśmy 

wyłącznie osoby dorosłe, jest to bardzo duży odsetek,  

75%

25%

Czy wie Pan/Pani, czym jest polski parlament 
i czym się zajmuje?

tak, wiem czym się zajmuje nie wiem
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• Respondenci wykazali spory niechęć wobec naszego parlamentu, uważając, że rolę posła i senatora 
pełnią głównie politycy bez konkretnych kwalifikacji, studiów czy podstawowych znajomości 
mechanizmów zachodzących w naszym kraju,  

• Niestety sondaż potwierdza, że obywatele nie mają dobrego zdania o politykach, twierdząc, że 
większość kłamie i zmienia poglądy w zależności „jak wiatr zawieje”, 

• Należy stwierdzić, że polityka budzi bardzo duże kontrowersje wśród obywateli, ponieważ, jak 
stwierdziło kilku respondentów – „marnują moje pieniądze”,  

• Uważamy, że od polityka powinno się wymagać absolutnie wyższych kwalifikacji do pełnienia tak 
ważnego, publicznego stanowiska.  

 
 
 

Uczniowie klas VIIIa i VIIIb 
 

Opiekun: Sergiusz Czaja  


